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Українська літературна мова успадкувала слова чагарник, чагарники, чагар, чагарі з єдиним 
значенням «зарості багаторічних дерев’янистих рослин», напр.: «Починався чагарник з 
кущами ліщини, а за ним, мов стіна, стояв густий грабовий ліс (М. Коцюбинський); «В яру 
ще гойдався вранішній туман ховаючись від сонця серед густих чагарників» (В. Кучер), 
«Місце було дуже вигідне: глибока яруга, поросла чагарем, прикрита з усіх боків дубовим 
лісом; (Г. Тютюнник); «Троянці, в роги затрубивши Пустили гончих в чагарі» 
(І. Котляревський). Але, як засвідчує семантичний обсяг слова чагар і дериватів у говорах 
східнослов’янських мов, таке їх значення явно вторинне і надзвичайно звужене. 
Успадкування дериваційного значення і збіднення семантики призвело до затемнення 
етимології слова чагар. 

М. Фасмер етимологізує його в такий спосіб: «чагарник «плохо растущий кустарник на 
лугу» южн. (В. Даль), укр. чагарь «кустарник», польск. czair «то же» (XVII в.). По-видимому, 
происходит из тур., крым.-тат. čajyr «луг, пастбище, поле»» (Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка. — Т. 4). Але з цією етимологією важко погодитися: вона не пояснює 
ні морфологічної структури розглядуваних слів, ні їх семантики, яка утворює в 
східнослов’янських говорах широке семантичне поле. Чагар — це «щось пригоріле, 
пережарене», «вигоріле або випалене місце в лісі», «покіс на вигорілій ділянці лісу», 
«обгорілі дерева», «острівець зеленого лісу, що лишився на згарищі», «зарості кущів, 
молодого лісу, що виросли на пожарищі», «ліс, який виріс на пожарищі», «новий ліс», 
«підлісок». Зв’язки слова чагар з коренями -гар-, -гор-, -жар-вказують на те, що горіння лісу, 
лісове згарище були його первісними значеннями. На їх базі й утворилося широке 
ідеографічне поле, яке включає кілька семантичних груп. 

До першої з них відносяться найменування заростей дерев’янистих кущових рослин: 
«зарості кущів», «зарості кущів, що лишилися острівцями», «зарості лози, рокити», «колючі 
зарості», «смуга кущів між лугами», «зарості кущів на схилах ярів і берегів», «зарості 
молодого лісу на краю старого». Сюди ж відносяться слова чагарі́, чаргарни́ще і чагари́сько у 
значенні «великий яр, що заріс непрохідним чагарником, лісом». 
Другу семантичну групу становлять назви заростей трав’янистих рослин: «латочки трави 
серед лісу», «зарості папороті», «зарості багна (рос. багульника)», «зарості очерету» тощо. 

Третю семантичну групу формують найменування рослинності на заболоченому місці: 
«мокре, заросле кущами і мохом місце в лісі», «кущі при болоті», «зарості на болоті», 
«дрібний сосновий ліс на болоті», «болото, поросле лісом», «ліс із мохами; болотами, 
болотистими озерами». 

Ознака поганого лісу, що росте на згарищах, дала поштовх для розвитку ще однієї 
семантичної групи — чахлого, кривостовбурного лісу: «низькорослий, рідкий, чахлий ліс», 
«кривостовбурний небудівельний ліс», «острівець кривостовбурного лісу», «ліс із великою 
кількістю розвилистих, розгалужених дерев», «хворе дерево, яке не росте вгору, а 
розгалужується». Ознака хворого дерева витворила нові значення слова чагар, пов’язані з 
фізіологією людини: «одна з хвороб людини у вигляді незаживаючої ранки», «хвороба 
людини (в загальному значенні)». 

Окрему семантичну групу утворюють назви масивів лісу, сформованих заростями кущів: 
«молодий ліс на краю старого», «зарослий лісом, кущами край поля», «заросле лісом поле», а 
також метонімічне значення «невелика поляна в кущах». Розвиток семантики доповнив цю 
групу назвами лісу за його віком і величиною: «молодий ліс, підлісок, поросль», «молодий 
ліс, старший за поросль, 4-5 метрів висотою», і як енантіосемія (розвиток у слові 
протилежних (антонімічних) значень) розвинулася семема «острів високого лісу серед 
низького». 

За ознакою густоти лісу на згарищі розвинулася ще одна семантична група найменувань 
густого, непрохідного лісу, хащів. 



З назв острівців живого лісу, що залишився на згарищі, розвинулася група назв лісових 
площ, покритих певним видом рослинності: «ділянка лісу серед вирубки», «невеликі ділянки 
лісу, що осталися від великих масивів», «невеликий лісок», «острівець лісу серед безлісого 
простору», «острівець лісу серед розораної землі», «невеликий ліс, відокремлений полянами 
від великих лісових масивів», «смуга лісу між полями», «рідкий ліс, який чергується з 
полями, болотами, населеними пунктами», «певна площа лісу», «площа хорошого лісу», 
«певна площа чого-небудь»: чагар саду, чагар городу тощо. 

Отже, широке коло значень лексеми чагар і дериватів у східнослов’янських говорах 
дозволяє нам не погодитись з етимологією М. Фасмера, який вважає чагар, чагарник 
тюркізмом. 

Наявність у поліських говорах таких лексем, як гарнії лес «горілий ліс», «обгорілі 
дерева», «ліс, який виріс на пожарищі» (пор. рос. гарь «густий ліс», поліс, чагар чагарник, 
чагареча у значенні «густий ліс»), наштовхує на думку про етимологічну спорідненість 
чагар, чагарник і гарь, горіти. 

Спробуємо провести морфемний аналіз східнослов’янських назв вигорілого лісу або 
рослинності на пожарищі: гар, гарь, гаря, гарево, гарник, погара, погар, кагар, погар’ки, 
погарище, згар, згарисько, згарище, пригарок, чагар чагарь, чагарок, чагарі, чагарец, чагарці, 
чагарник, чагерник, чагарнік, чигирнік, чигірнік, чагарники, чагарняк, шагарняк, чагірняк, 
чигірняк, чагарнище, чагареча, чагара, качагар, качагарок. 

У цьому етимологічному гнізді більша частина формантів регулярна, і морфологічний 
статус їх зрозумілий. Постформанти -я, -и, -є, -о, -і, -а — це закінчення; морфеми -ев-, -ник-,  
-няк-, -нік-, -ерник-, -ок-, -к-, -ишч-, -цськ-, -ец, -ець-, -еч- належать до розряду суфіксів. Серед 
префіксів своєю продуктивністю, яка, до речі, збереглася до нашого часу, виділяються ви-, з-, 
по-, при-. Дериваційний статус елементів ча-, че-, чи-, ша-, ка-/ча- може бути з’ясований 
тільки тоді, коли вони знайдуться в інших похідних словах. На лівобережжі середньої 
Прип’яті в одному й тому самому населеному пункті зафіксовано дериват чедубец 
паралельно з дубец «хворостина», що вказує на префіксальне походження че-, яке 
розвинулось із праслов’янського *ке-. Велярні префікси ка-, ко- у свій час були досить 
продуктивними. Вони вільно вичленовуються у багатьох поліських діалектизмах: калєска і 
леска «клюка»; кагалузина і галуза, галузина «велика вітка»; кателєшок і тєлєш «чурбак, 
колода»; калімака, каломака і ломака «відламана гілка». Цікаво, що на префікс ка- в 
українській мові ще в минулому столітті звернув увагу у своєму відомому словнику Ф. 
Піскунов. 

Префікси ча- і чи-, як показують форми чагірняк, чигірнік і чагар, чагарник, розвинулись 
внаслідок регресивної асиміляції, причому асимілятивний варіант чагар(ник) поширився на 
великій території, а форма з че- (чегерник, чегарнік) залишилась архаїчним реліктом. 
Розвиток, таким чином, уявляється в такій послідовності: «горілий ліс, лісове згарище» → 
«кущі на згарищі» → «кущі» (в загальному значенні). 

Отже, можна досить впевнено говорити, що лексеми чагар, чагарник і гар мають спільну 
етимологію. 
 


